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10 de març 
JORNADA de PORTES OBERTES



Estudi del francès com a primera llengua (Can Prunell) i segona 

llengua estrangera 

* Auxiliar de conversa nadiu. 

Seguiment personalitzat de l'alumnat 

* Un grup més a 1r i 2n d'ESO per disminuir la ràtio i facilitar l’adaptació. 

* Increment d’hores dels tutors amb el seus alumnes per facilitar-ne   

 l’adaptació i la coneixença a 1r i 2n d’ESO.  Seguiment diari del tutor. 

* Agrupació d'alumnes segons ritmes d'aprenentatge. 

* Pati per cicles (1r i 2n d'ESO / 3r i 4t d'ESO). 

* Reunions individuals tutors-famílies (mínim 2 anuals) per al lliurament i 

comentari de notes, concreció d’objectius i plans de millora. 

* Revisió sistemàtica dels hàbits de treball a partir d’un protocol           

comú consensuat per l’equip de professors. 

* Treball de la salut, la convivència i l’esport mitjançant xerrades,       

 sortides, tutories, treball de síntesi, esmorzar sa, etc. 

  

Treball per a l’assoliment de l’excel•lència 

* Foment de la participació en concursos (literaris, matemàtics, anglès, 

lingüístics...), del treball dels hàbits i dels valors. 

Ús de les TIC-TAC 

* Pissarres digitals i ordinadors de centre. 

* Entorn virtual d'aprenentatge. 

Potenciació de la llengua anglesa a través  del Projecte MEET 

(Multidisciplinary English as an Eurpean Tool) 

* Intercanvis lingüístics i culturals (plataforma e-Twinning).  

* Erasmus+: Finlàndia, Grècia, Irlanda, Polònia i Catalunya.  

* Colònies d'immersió en llengua anglesa. 

* Pràctiques de laboratori en anglès. 

* Auxiliars de conversa nadius en anglès (UdG). 

* Treballs i resolució d’exercicis pràctics en anglès en les altres matèries del 

currículum. 

* Participació en activitats per potenciar la llengua anglesa amb altres centres de 

l’entorn. 

* Activitats en anglès a la biblioteca i dins del pla lector. 

* Participació en concursos d’anglès. 

Treball sistemàtic de la comprensió lectora, l’expressió escrita i la 

competència matemàtica 

* Temps de Lectura diari i activitats relacionades amb la lectura. 

* Català en joc i El club de les mates: increment de dues hores setmanals per 

treballar les competències bàsiques de llengua i matemàtiques a 1r i 2n d’ESO. 

* Millora de l’expressió escrita mitjançant matèries pròpies de projecte de centre. 

* Tècniques d’estudi/ Teatre/ Mediació/ Cultura clàssica/ Informàtica/ 

Emprenedoria 

* Realització de la Setmana Blava: dedicada a la cultura amb activitats diverses: 

tallers teatrals de sensibilització, experiments científics, xerrades d’autors, 

robòtica, cinefòrum, teatre, etc. 

Foment de la vessant artística 

* Activitats de caire artístic: taller de teatre Actors per un dia, 

 FAMA (matèries de Música i Educació Física), UAP, Cinema, Arts 

Escèniques... 

Participació en programes solidaris 

* Recollida d’aliments i de joguines, Marató de TV3, voluntariat, 

xerrades, etc.  

Sòlida conscienciació del respecte vers el medi ambient 

* Actuacions de reciclatge. 

Participació amb entitats i centres de l’entorn 

* Interacció amb les escoles de l’entorn, centre cívic, biblioteca pública 

Carles Rahola, UdG. 

Implicació positiva de les famílies i de l’alumnat 

* Realització d’activitats de participació i cohesió de l’alumnat en 

jornades i tallers, colònies d’esports i natura, intercanvis culturals i 

lingüístics... 

* Trobades de cohesió especials per a les famílies: festival de Nadal, 

xerrades literàries, sopar de final de curs, etc. 

  

 
 
 
 

Horari: de 8 a 14.30h 
30 minuts d'esbarjo per cicles 

30 minuts de lectura diària 
Biblioteca oberta durant l'esbarjo


